
Przygotowana 
przez Muzeum Historii
Polski wystawa 
„Pod wspólnym
niebem. Rzeczpospolita
wielu narodów,
wyznań, kultur 
(XVI-XVIII w.)”, 
którą od 3 maja można
oglądać w Zamku
Królewskim
w Warszawie, nie jest
kolejnym głosem
w dyskusji
o przyczynach wzlotów
i upadków 
Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. 
Jest prezentacją
fenomenu kraju, który
wspólnie tworzyli
przedstawiciele wielu
nacji, kultur i religii.
Mimo że od upadku
tamtego państwa minęło
już ponad 200 lat, ślady
jego istnienia wciąż są
obecne w przestrzeni
miast i miasteczek
Polski, Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. 
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TOMASZ URZYKOWSKI: Z lekcji historii
pamiętam określenia związane
z I Rzeczpospolitą: „kraj tolerancji”,
„państwo bez stosów”, ale też „szla-
checka anarchia”, która – według mo-
jej nauczycielki – doprowadziła do upad-
ku tamtej Polski. Jak twórcy wystawy
zmierzyli się z tymi hasłami?
ROBERT KOSTRO: Tworząc tę wystawę,
chcieliśmy przede wszystkim zapre-
zentować fascynującą różnorodność
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Je-
steśmy dzisiaj wychowani w państwie
bardzo jednorodnym kulturowo, na-
sza narodowa świadomość ukształto-
wała się na XIX-wiecznej literaturze,
w związku z tym poznanie i zrozumie-
nie, jak Polska wyglądała w XVI-XVIII
w., to jak podróż na inną planetę. Gdy
dziś się mówi: „jesteśmy Polakami”, to
gdzieś w podtekście jest informacja, że
nie-Ukraińcami lub nie-Niemcami.
A my na wystawie pokazujemy, że wte-
dy można było być Polakiem iRusinem,
Polakiem i Litwinem, Polakiem i Or-
mianinem. W zasadzie nie zajmujemy
się tu mitem „szlacheckiej anarchii”
iupadkiem. Chcemy spojrzeć na to pań-
stwo oczami współczesnych, a nie lu-
dzi XXI wieku. Tamto państwo, licząc
od powstania monarchii Jagiellonów,

trwało około 400 lat. To jest mniej wię-
cej tyle, ile istniało imperium brytyj-
skie, prawie dwa razy dłużej, niż mają
dzisiaj Stany Zjednoczone, ponad trzy
razy dłużej, niż istnieją nowoczesne
Niemcy, nie mówiąc o Związku So-
wieckim, który nie przetrwał nawet 80
lat, a my już od XVI w. szukamy źródeł
jego upadku. To deformuje nasz spo-
sób patrzenia na przeszłość. 
W tekstach towarzyszących wystawie
piszą państwo za historykiem Henry-
kiem Litwinem, że pochodzący z da-
lekiej Ukrainy szlachcic, wychodząc
z cerkwi określałby siebie jako wy-
znawcę prawosławia, na sejmie wal-
nym w Warszawie – jako Rusina, a po-
za granicami Rzeczpospolitej – byłby
polskim szlachcicem.

– Można było mówić po rusku, nie-
miecku, litewsku, a jednocześnie być
polskim szlachcicem. W różnych sy-
tuacjach ta sama osoba mogła się okre-
ślać jako Polak, szlachcic Rzeczpo-
spolitej, Rusin i wcale nie stało to
w konflikcie. Dzisiaj przynależność
do narodu polskiego definiowana jest
kulturowo, mówimy tym samym ję-
zykiem, wtedy zaś polskość była
przede wszystkim kategorią politycz-
ną. Mówiący po niemiecku szlachcic
pruski albo mieszkający pod Lwowem
szlachcic ruski był w sensie politycz-
nym Polakiem z Korony, a szlachcic li-
tewski, ruski czy polski z Podlasia – Li-
twinem z Wielkiego Księstwa. 

Ludność mówiąca po polsku była
w tym państwie mniejszością?

– To zależało od zasięgu terytorial-
nego Rzeczpospolitej, różnego w róż-
nych okresach. W okresie Unii Lubel-
skiej szacujemy ją na blisko 50 proc.
Gdy na początku XVII w. jej granice
sięgnęły pod Smoleńsk, udział polskiej
populacji spadał do 40 proc. A kiedy
Rzeczpospolita zaczęła się kurczyć,
po pierwszym rozbiorze, odsetek lud-
ności polskojęzycznej był relatywnie
większy – do 60 proc.
Wróćmy do tolerancji religijnej w daw-
nej Rzeczpospolitej. Określenie „pań-
stwo bez stosów” nie jest do końca
prawdziwe.

– Na wystawie pokazujemy wiel-
kość i tolerancję tego państwa, ale nie
jesteśmy naiwni i nie tworzymy laur-
ki. Przypominamy również sytuacje,
w których tej tolerancji zabrakło. Zda-
rzały się tumulty, wystąpienia prze-
ciwko żydom czy luteranom. Były po-
gromy żydów w czasie powstań ko-
zackich, a już w XVIII w., kiedy tłum
zdemolował kolegium jezuickie, w To-
runiu skazano na śmierć protestanc-
kich burmistrzów miasta. Jednym
z najbardziej znanych przejawów nie-
tolerancji było wypędzenie arian po
potopie szwedzkim. Z drugiej jednak
strony trzeba pamiętać, że tych arian
najpierw do Polski przyjęto, choć by-
li prześladowani w całej Europie, za-
równo w krajach katolickich, jak i pro-

testanckich. Nigdzie wtedy nie tole-
rowano podważania przez nich do-
gmatu o Świętej Trójcy. Z punktu wi-
dzenia XXI w. tamta tolerancja pozo-
stawia dużo do życzenia. Patrząc jed-
nak oczami ówczesnej Europy, w któ-
rej toczyły się wojny religijne we Fran-
cji, w Niemczech, Anglii, nasz kraj ja-
wił się oazą spokoju. Jest tego ważny
wyznacznik: czy szlaki migracji były
skierowane z Polski czy do Polski?
Otóż przez większą część tego okre-
su do Polski! Tutaj wolności i lepszych
warunków życia szukali mieszkańcy
krajów niemieckich, Niderlandów
i Szkocji, a wcześniej Żydzi. Tu przy-
bywali ormiańscy kupcy i włoscy ar-
tyści. 
Skąd się brało to otwarcie na innych?

– Ta tolerancja była pewną metodą,
którą przyjęli władcy. Unia polsko-li-
tewska, a wcześniej ekspansja teryto-
rialna państwa piastowskiego, a także
państwa litewskiego, odbywały się wza-
sadzie pokojowo. Gdy przyłączano ja-
kiś obszar czy to drogą związków dy-
nastycznych, czy poprzez układy, wład-
ca był zmuszony do zagwarantowania
tamtejszej szlachcie praw politycznych
i religijnych. Także sprowadzanie osad-
ników – rzemieślników, kupców, rolni-
ków kolonizujących nieużytki – wyma-
gało zagwarantowania im odpowied-
nich praw. 
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Ostróg 1581. Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich we Wrocławiu

Tora, 1802 r., Tarnów, Żydowski
Instytut Historyczny

ŻI
H

Dokończenie na s. 2 ���



2 Pod Wspólnym Niebem + Stołeczna

1

Środa 2 maja 2012 +   Gazeta Wyborcza +   wyborcza.pl

Sytuacja religijna była też specy-
ficzna. Konflikty na zachodzie były
reakcją na rozłam jednolitego wcze-
śniej chrześcijaństwa, natomiast tu,
na pograniczu katolicko-prawo-
sławnym, różnice były czymś od-
wiecznym.
Państwa wystawa opowiada przede
wszystkim o tym, co łączyło, a nie
dzieliło, różne grupy zamieszkujące
ten kraj. Każda z nich wrzucała coś
swojego do tego kotła pod nazwą
Rzeczpospolita Obojga Narodów. 

– Po pierwsze, na kilkuset metrach
nie da się opowiedzieć wszystkiego,
musieliśmy się na czymś skupić. Po
drugie, intryguje nas to, co jest na-
szym wspólnym dziedzictwem
z Ukraińcami, Litwinami, Białorusi-
nami, Żydami i innymi społeczno-
ściami dawnej Rzeczypospolitej.
Ustrój tego państwa oparty był na ści-
słej współpracy szlachty Korony
i Wielkiego Księstwa, choć stanowi-
ły one osobne byty polityczne. Mię-
dzy Polską i Litwą, o czym mało kto
wie, istniała do rozbiorów granica cel-
na. Ale po obu jej stronach rozwią-
zania ustrojowe i administracyjne by-
ły podobne, wypracowane najpierw
w Koronie, potem przyjęte też przez
Wielkie Księstwo. Specyfiką ziem li-
tewsko-ruskich była bogata kultura,
religia prawosławna, potem też grec-
kokatolicka, język. Proszę pamiętać,
że oficjalnym językiem Wielkiego
Księstwa Litewskiego był ruski.
W handlu i rzemiośle bardzo ważną
rolę odgrywali Żydzi i Niemcy. Ci
pierwsi świadczyli też usługi finan-
sowe, od których stronili chrześcija-
nie. Z kolei Niemcy, mieszkający w du-
żych miastach, jak Gdańsk i Kraków,
przyczynili się do rozwoju drukar-
stwa. Drukowali teksty polskie, ła-
cińskie, niemieckie, hebrajskie. Co
ważne, pierwsze druki cyrylickie po-
wstały właśnie w Rzeczypospolitej.
Handlem i rzemiosłem zajmowali się
też Ormianie. Słynna manufaktura
Paschalisa Jakubowicza wyrabiała
pasy kontuszowe. Swoich żołnierzy
dostarczali Rzeczypospolitej Tata-
rzy. Aż do II Rzeczypospolitej w Woj-
sku Polskim istniała jednostka tatar-
ska. W armii służyli też Szkoci. Przy-
bysze z Niderlandów, zwani u nas olę-
drami, zagospodarowywali obszary
zalewane przez wodę. Włosi podnieśli
poziom sztuk pięknych i architektu-
ry.
Co przez kilkaset lat spajało ten tak
różnorodny kraj?

– Myślę, że szlachta i jej kultura,
rozumiana szeroko jako kultura po-
lityczna, obyczaje, wspólnota men-
talna, a w ostatnim stuleciu również
religia. W swojej dojrzałej formie czę-
sto nazywana jest kulturą sarmacką.
Cała szlachta była sobie równa, nie-
zależnie od posiadanego majątku.
Miała poczucie wolności, prawo
uczestniczenia w sejmikach, sejmach
i wolnych elekcjach, gdzie wybiera-
ła króla. Niezależnie od pochodze-
nia miała swój język komunikacji, bę-
dący specyficzną kombinacją pol-
skiego i łaciny. O atrakcyjności mo-
delu politycznego tamtej Rzeczy-
pospolitej niech świadczy dobro-

wolne przyłączenie się do niej Kur-
landii w drugiej połowie XVI w. Do-
wodem atrakcyjności systemu jest
również fakt, że równego statusu ze
szlachtą domagali się Kozacy. Gdy
szlachta polska i litewska nie chce się
na to zgodzić, w połowie XVII w. wy-
buchają powstania. W 1658 r. docho-
dzi do ugody w Hadziaczu, która pań-
stwo polsko-litewskie miała zmienić
w federację polsko-litewsko-ruską,
a tym trzecim członem miały być wo-
jewództwa Ukrainy. Nic z tego nie wy-
szło, bo szlachta egoistycznie broniła
swoich przywilejów. Konf likt roze-
grała Moskwa, wchłaniając wschod-
nią część Ukrainy i zmieniając układ
sił w tej części Europy. 
Szlachta była narodem. Chłopi i Żydzi
do niego nie należeli.

– Żydzi mieli swoje prawa i odręb-
ną pozycję, nieprzypadkowo w Rze-
czypospolitej istniała największa spo-
łeczność żydowska ówczesnego świa-
ta. Gorzej z chłopami, zwłaszcza ży-
jącymi i pracującymi w prywatnych
folwarkach. Na ziemiach Kościoła i Ko-
rony ich sytuacja bytowa była trochę
lepsza. Istniały też regionalne różni-
ce, na Pomorzu żyła grupa bogatych
wolnych chłopów zwanych gburami.
Ale rzeczywiście nie traktowano tej
warstwy ludności jako części narodu.
Państwo szlacheckie w końcu 
XVIII w. upadało.

– Rzadko jest tak, że tylko jakiś je-
den czynnik doprowadza do kata-
strofy. Gdzieś od połowy XVII w. sys-
tem polityczny funkcjonuje gorzej, sej-
my są zrywane, państwo traci „ste-
rowność”. Nie ma nowoczesnej ad-
ministracji, rosną wpływy obcych mo-
carstw, które w tym samym czasie two-
rzą efektywną biurokrację i armię. Do-
chodzą długotrwałe wojny. Spadają
zyski z handlu zbożem. Jest to też chy-
ba uniwersalny problem z wolnością,
że w kraju, gdzie panują rządy wybie-
ralne, trudniej podwyższać podatki,
prowadzić politykę zbrojeń i ekspan-
sji niż w kraju rządzonym silną ręką.
Szlachta sądziła, że skoro Polska ni-
komu na zewnątrz nie zagraża, to też
nie powinna być obiektem agresji z ze-
wnątrz. Od początku XVIII w. świa-
tlejsi przedstawiciele społeczeństwa
zaczynają się orientować, że sprawy
idą w złym kierunku, że gospodarczo
i militarnie Rzeczpospolita nie nadą-
ża już za sąsiadami. Takie postaci jak
Stanisław Leszczyński, Stanisław Ko-
narski czy rodzina Czartoryskich za-
czynają pracować nad naprawą sys-
temu. W zasadzie to się udaje, ale naj-
ważniejsze reformy związane z Sej-
mem Wielkim przychodzą za późno.
Które z pokazanych eksponatów są
najciekawsze?

– Na pewno akt wzajemnego zarę-
czenia narodów polskiego i litewskie-
go z czasów Sejmu Wielkiego, druki
w różnych językach, indygenaty, akty
nobilitacyjne, portrety rodzin szla-
checkich: Radziwiłłów, Denhoffów,
Zamoyskich. Pokazujemy różaniec
Stefana Batorego. Poza tym paramenty
i naczynia liturgiczne. Oprócz orygi-
nalnych eksponatów są multimedia.
Dużą atrakcją będą panoramy miast,
przy których oglądaniu będziemy słu-
chać plastycznych opisów gdańsz-
czanina Martina Grunewega podró-

żującego po Polsce na przełomie 
XVI i XVII w. Interesujące są mapy,
zwłaszcza przygotowana na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, która poka-
zuje organizację izasięg poszczególnych
religii. Udostępniamy ją jako pierwsi. 
Kiedy to zobaczymy? W tej chwili Mu-
zeum zajmuje tymczasowe lokum, bez
sal wystawowych. Konkurs na projekt
jego budynku przerzuconego nad Tra-
są Łazienkowską odbył się w 2009 r.,
a konkurs na kształt wystawy stałej
rozstrzygnięto w 2011 r. Rok temu wy-
szło na jaw, że na budowę nie ma pie-
niędzy, a do lokalizacji Muzeum nad
trasą nie jest przekonany minister kul-
tury.

– Minister Bogdan Zdrojewski po-
twierdził, że lokalizacja nad Trasą Ła-
zienkowską jest aktualna. Prace nad
projektem budynku rzeczywiście zo-
stały wstrzymane z powodu braku pie-
niędzy, są za to kontynuowane nad wy-
stawą stałą. Minister nie chce prze-
znaczać środków na dokumentację ar-
chitektoniczną, póki nie ma zapew-
nionych funduszy na całą inwestycję.
Według szacunków sprzed kilku lat
budynek będzie kosztował 360 mln zł.
Muzeum będzie się ubiegało o fundu-
sze europejskie w perspektywie fi-
nansowej 2014-21. Gdybyśmy je dostali,
a prace projektowe udało się rozpo-
cząć wcześniej, to około 2017 r. Mu-
zeum mogłoby zostać otwarte.
Wprawdzie bez siedziby, Muzeum Hi-
storii Polski działa niezwykle aktyw-
nie. Co rusz dostaję informację o ko-
lejnej wystawie, grze miejskiej, deba-
cie historycznej.

– Przygotowujemy programy edu-
kacyjne dla młodzieży obejmujące też
działania w internecie. Realizujemy
wielowątkowy projekt dotyczący Ja-
na Karskiego. Prowadzimy również
działalność naukową, organizujemy
konferencje. Od kilkunastu miesięcy
prowadzimy cykl debat z Litwinami,
Ukraińcami i Białorusinami, dysku-
tując o wspólnej historii.
Słuchając doniesień z Litwy, można od-
nieść wrażenie, że to wspólne dzie-
dzictwo Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów bardziej teraz nas dzieli niż łą-
czy.

– Jestem umiarkowanym optymi-
stą. Myślę, że więcej jest w tym pohu-
kiwań politycznych obliczonych na
potrzeby wyborcze. Wierzę, że poro-
zumienie jest możliwe, a nawet ko-
nieczne. Niezależnie od tego, czy je-
steśmy w Warszawie, w Wilnie, we
Lwowie czy w Krakowie, to na każdym
kroku widać pamiątki materialne daw-
nej Rzeczypospolitej. W kontaktach
międzyludzkich mamy podobną men-
talność, zbliżone obyczaje, kuchnię,
używamy często tych samych słów. Ja-
dąc do Wilna, nie czujemy się jak w ob-
cym kraju. Nie zdajemy sobie sprawy,
jak niedawno rozeszły się drogi na-
szych narodów. Jeszcze w powstaniu
styczniowym walczyli ramię w ramię
Polacy, Żmudzini, Ukraińcy i Żydzi.
Nasza wspólna historia ma cztery stu-
lecia, a dramatyczne rozejście się na-
stąpiło zaledwie sto lat temu. Myślę,
że za lat kilkadziesiąt mniej będziemy
pamiętali o złych doświadczeniach XX
wieku, a bardziej szanowali dorobek
czasów wcześniejszych. �
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Szczy ci ło się wol no ścią re li gij ną i swo -
i stym sy ste mem po li tycz nym zwa -
nym de mo kra cją szla chec ką. By ło
też nie zwy kłym ty glem kul tur. Eks -
po zy cja zaj mu je bli sko 700 m kw. po -
wierz chni dru gie go pię tra Zam ku
Kró lew skie go. Skła da się z sze ściu
mo du łów (ga le rii) pre zen tu ją cych
daw ną Rzecz pos po li tą w sze ro kiej
pa no ra mie po ka zu ją cej ca łe pań stwo
oraz w wą skim spoj rze niu na kon -
kret ne mia sto lub ro dzi nę. Ele men -
tem spi na ją cym po szcze gól ne czę -
ści wy sta wy jest po wta rza ją cy się
w nich mo tyw nie ba. Eks po na ty i ma -
te ria ły iko no gra ficz ne udo stęp ni ło
po nad 50 in sty tu cji i osób pry wat -
nych z Pol ski i z za gra ni cy.

RZECZPOSPOLITA 
WIELU NARODÓW
Pierwsza część wystawy pozwala zo-
baczyć ustrój dawnej Rzeczypospo-
litej i poznać jej specyficzny system
władzy, w którym dominującą rolę
odgrywała szlachta – „firmament kró-
lestwa”, a wybierany przez nią król
był co najwyżej „szlachetnym psem
strzegącym trzody” (pisał jeden z naj-
popularniejszych publicystów XVI
w. Stanisław Orzechowski).

Opowiadają o tym dwie multi-
medialne prezentacje: „Wspólny sejm
pod wspólnym niebem” i „Szlachta
firmamentem królestwa”. Wyświe-
tlane z rzutników obrazy pokazują,
jak wyglądały sejmy walne i sejmy
elekcyjne.

– Spotykała się na nich szlachta
o rozmaitych korzeniach etnicznych.
Porozumiewała się w języku polskim,
choć w jej ustach brzmiał on różnie.
Proszę sobie wyobrazić, z jakim ak-
centem mówiła po polsku przyjeż-
dżająca na sejmy szlachta ruska
– zwraca uwagę prof. Igor Kąkolew-
ski, współautor wystawy.

Zgromadzono tu również ekspo-
naty. Obraz włoskiego malarza Mar-
tina Altomonte pt. „Sejm elekcyjny
1697 roku” przedstawia szlachtę na
polu w podwarszawskiej wsi Wola
podczas wyboru króla Augusta II.
Zwiedzający zobaczą ponadto arty-
kuły henrykowskie z 1573 r. – spis
praw ustrojowych (dotyczących m.in.

swobód religijnych), do których prze-
strzegania zobowiązywali się po wy-
borze na tron kolejni królowie – od
Henryka Walezego do Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego.

W następnej sali wyeksponowano
dokumenty ważne dla ustroju I Rze-
czypospolitej:  potwierdzenie Unii Lu-
belskiej przez króla Zygmunta Augu-
sta) i wydaną drukiem Konstytucję 3
maja z 1791 r. Towarzyszą jej akty wy-
konawcze (Zaręczenie Wzajemne
Obojga Narodów) oraz druki z popar-
ciem dla Konstytucji 3 maja wystoso-
wane przez grekokatolików, ewange-
lików i Żydów. Wśród dokumentów
pokazano też jeden szczególny (w wer-
sji skanu), którego zapisy nigdy nie we-
szły w życie: akt polsko-kozackiej ugo-
dy w Hadziaczu z 1658 r. Była to pro-
pozycja przekształcenia unii polsko-
-litewskiej w polsko-litewsko-ruską,
z utworzonym w tym celu z woje-
wództw kijowskiego, bracławskiego
i czernihowskiego Księstwem Ruskim. 

RZECZPOSPOLITA 
WIELU WYZNAŃ
I Rzeczypospolita gwarantowała swo-
bodę wyznania, która w ówczesnej Eu-
ropie targanej wojnami religijnymi
i prześladowaniem „innowierców” by-
ły czymś wyjątkowym. Podstawą tole-
rancji stał się akt konfederacji war-
szawskiej z 1673 r. Obok siebie miesz-
kali tu więc katolicy, prawosławni, gre-
kokatolicy, ewangelicy, ale też wy-
znawcy judaizmu, islamu i mniejszych
religii. W Rzeczypospolitej szukali
schronienia anabaptyści z Niderlan-
dów i katolicy ze Szkocji.

Temu poświęcono drugą część wy-
stawy. Na ekranie prezentowana jest
multimedialna mapa wielowyzna-
niowości państwa. Są tu też dawne pa-
noramy Warszawy i Grodna z wi-
docznymi świątyniami. Autorzy wy-
stawy wykorzystali tu niepublikowa-
ne dotąd  arkusze przygotowane przez
zespół z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego pokazujące wybrane frag-
menty XVIII-wiecznej Polski pod ką-
tem istniejących tam wspólnot reli-
gijnych.

Kawałek dalej twórcy wystawy mie-
rzą się z mitem „państwa bez stosów”
i przedstawiają niedostatki tamtej to-
lerancji: wygnanie arian (1638 r.) czy

Sześć gal
Wystawa „Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu
istnienia było ojczyzną Polaków, Litwinów, Rusinów, Nie

Tableau z wzorami ubiorów polskich, nieznany malarz polski,
początek XVII w., Muzeum Narodowe w Poznaniu

„Hymn przy obchodzie uroczystości dnia 
1791...”. Tekst po hebrajsku, polsku, niem

Orarion (szarfa noszona przez diakonów 
i subdiakonów w Kościele
prawosławnym) z katedry
greckokatolckiej w Przemyślu, 1640 r.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

Ewangeliarz ormiański, Lwów 1639 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie, i ornat
ormiański (z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie), 2 poł. XVIII w., Fundacja
Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, kościół św. Piotra i Pawła w Gdańsku
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stracenie luterańskich burmistrzów
Torunia (1724 r.). Z kolei w przestrze-
ni dawnej kaplicy zamkowej prezen-
tują sprzęty liturgiczne i święte księ-
gi różnych wyznań, a także nagrania
modlitw połączone z muzyką. Zwie-
dzający zobaczą m.in.: różaniec Ste-
fana Batorego, kalwińską Biblię Brze-
ską z 1563 r., ormiański ornat z XVIII
w. , zwój Tory i muzułmański modli-
tewnik.

RZECZPOSPOLITA 
WIELU WSPÓLNOT
LOKALNYCH I REGIONÓW
W trzeciej części ekspozycji dawną
Rzeczpospolitą zaczynamy oglądać
z bliższej perspektywy – już nie całe-
go państwa, ale regionu i miasta. Au-
torzy zabierają nas do Zamościa, ide-
alnego założenia renesansowego stwo-
rzonego w 1580 r. przez kanclerza i het-

mana wielkiego koronnego Jana Za-
moyskiego. Było to miasto prywatne,
wzniesione od podstaw według pro-
jektu włoskiego architekta Bernarda
Morando. Zamoyski ściągnął do nie-
go mieszkańców różnego pochodze-
nia i wyznania, tworząc zwierciadło
wielokulturowości Rzeczpospolitej.
Pokazane na wystawie dokumenty,
portrety, pamiątki i modele budowli
Zamościa przyjechały z Muzeum Za-
mojskiego.

Ustawione w tej samej sali multi-
medialne instalacje przeniosą zwie-
dzających również do innych miast
ówczesnej Polski, opisanych przez
gdańszczanina Martina Grunewega
(1562-1615). Urodzony w niemieckoję-
zycznej rodzinie luterańskiej znalazł
pracę w ormiańskim kantorze ku-
pieckim we Lwowie i podróżował
w sprawach handlowych po kraju i za-
granicy. Opisywał odwiedzane mia-
sta i ich mieszkańców, ozdabiając swój

tekst rysunkami. Fascynowały go
zwłaszcza dominujące w panoramie
dachy świątyń. Potem przeszedł na
katolicyzm i wstąpił do zakonu domi-
nikanów. Pozostawione przez niego
znakomite opisy miast są dziś prawie
nieznane polskiemu czytelnikowi. Nad
instalacją poświęconą Grunewegowi
wyświetlany będzie słynny obraz
„Apoteoza handlu gdańskiego” pędz-
la Izaaka van den Blocke – jedno z naj-
ważniejszych dzieł ikonografii Rze-
czypospolitej XVII w. Oryginał umiesz-
czony jest na suficie Sali Czerwonej
Ratusza Głównego Miasta w Gdań-
sku. By go tam dojrzeć, trzeba się jed-
nak nie lada natrudzić. Unikatowym
eksponatem w tej części wystawy jest
austriacka mapa sztabowa Rusi Czer-
wonej z końca XVIII w. (tzw. mapa Mie-
ga) udostępniona przez Archiwum
Wojenne w Wiedniu. Bardzo dokład-
nie pokazuje istniejący tam tygiel et-
niczny i religijny. Widzimy wsie, mia-
steczka, świątynie, klasztory, cmen-
tarze.

RZECZPOSPOLITA 
WIELU RODZIN
Na Rzeczpospolitą Obojga Narodów
patrzymy tutaj z jeszcze bliższej per-
spektywy. Przyglądamy się losom szla-
checkich rodzin. W tym miejscu
przedstawiono dwie z nich: Radziwił-
łów i Denhoffów. Litewska rodzina Ra-
dziwiłłów w XVI w. i pierwszej poło-
wie XVII w. była najpotężniejszym ro-
dem Rzeczpospolitej. Podzielona na
wyznawców katolicyzmu i kalwini-
zmu, językowo całkowicie się spolo-
nizowała, ale jej przedstawiciele kul-
tywowali tradycje odrębności Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego od Koro-
ny. Widać to było zwłaszcza podczas
potopu szwedzkiego, gdy kalwińska
linia rodziny (Janusz i Bogusław) ze-
rwała unię z Polską i przyjęła protek-
torat Szwecji, a linia katolicka pozo-
stała wierna Rzeczpospolitej. Z kolei
niemiecki ród Denhoffów z Inflant,
który z kalwinizmu przeszedł na ka-
tolicyzm, swoją pozycję zawdzięczał
lojalności wobec dworu królewskiego
i zasługom wojennym dla Rzeczypo-
spolitej (bitwy pod Wiedniem i Par-
kanami). Obie rodziny pokazane są
poprzez galerię portretów uzupeł-
nioną dokumentami.

– Jest tu m.in. wizerunek Janusza
Radziwiłła. Nie piętnujemy go, nie trak-
tujemy po sienkiewiczowsku, mówi-
my o nim neutralnie. Wśród swoich
krewniaków, którzy w różny sposób
odnosili się do Rzeczpospolitej, re-
prezentował jedną z postaw – pod-
kreśla prof. Igor Kąkolewski.

W tej części wystawy eksponowa-
ne są też akty nobilitacji i indygenaty
(przyznanie szlachectwa osobie z in-

nego kraju). Wśród przyjmowanych
do stanu szlacheckiego są m.in. Fran-
cuzi, Włosi, Niemcy, Kozacy, Ormia-
nie i Żydzi. 

– Te długie listy nazwisk uświada-
miają nam, że ten zbierający się na sej-
mach tłum narodu politycznego miał
wiele różnych korzeni etnicznych – mó-
wi współautorka wystawy Monika Ma-
twiejczuk.

RZECZPOSPOLITA 
WIELU KULTUR
Już w oglądanej wcześniej galerii por-
tretów można dostrzec, jak z biegiem
czasu zmienia się strój rodziny Den-
hoffów. Na pierwszych obrazach ma-
ją ubiór zachodni, zwany u nas „nie-
mieckim”, potem jednak wkładają pol-
ski kontusz i obwiązują się ozdobnym
pasem. Pokazując strój narodowy pol-
skiej szlachty, autorzy wystawy udo-
wadniają, że był on przykładem syn-
tezy kulturowej. Łączył bowiem ele-
menty ubioru ormiańskiego, kozac-
kiego i żydowskiego.

– Moda znakomicie pokazuje prze-
nikanie różnych wpływów. Polega
przecież często na imporcie wzorców
z zagranicy i ich przyswajaniu w miej-
scowym otoczeniu – mówi prof. Igor
Kąkolewski.

Drugim obok syntezy kulturowej
zjawiskiem prezentowanym w tej prze-
strzeni jest transfer wzorców kultu-
rowych i technologicznych, importo-
wanych do Rzeczpospolitej przez wy-
soko wykwalifikowanych przybyszów.
Takimi byli niemieccy drukarze. Do-
tarli do Polski na przełomie XV i XVI
w. Osiedli m.in. w Krakowie i Gdań-
sku – największym wtedy mieście na-
szej części Europy – i stali się „wmie-
szanymi Polakami” (jak mówił jeden
z nich). Spod ich pras wychodziły dru-
ki w różnych językach, w tym po pol-
sku. Przybyły ze Śląska do Krakowa
Hieronim Wietor wydał pierwszy pol-
ski elementarz. Wkrótce medium dru-
ku poniesione zostało dalej – na
Wschód. Dość wspomnieć, że w XVI
i XVII w. to nie w państwie moskiew-
skim, ale w Rzeczpospolitej wydawa-
no najwięcej literatury pisanej cyryli-
cą. Na wystawie pokazano m.in.: „Com-
mune incliti Polonie Regni” Jana Ła-
skiego (1506 r.) i bogato ilustrowane
wydania Biblii z XVI w. Unikatem jest
luterańska Biblina wydrukowana he-
brajską czcionką przez żydowskich
drukarzy Heliczów z Krakowa, którzy
przeszli na katolicyzm.

DZIEDZICTWO
WIELOKULTUROWOŚCI
Ostatnia część wystawy  odpowiada na
pytanie: co nam zostało po tamtej Rze-
czypospolitej? Umieszczono tu insta-
lację pozwalającą na dwie równocze-
sne projekcje. Ogląda się je, siedząc wpu-
fach. Pierwszą projekcję poświęcono
dziedzictwu I Rzeczpospolitej za naszą
wschodnią granicą i działaniom Mini-
sterstwa Kultury w celu jej ratowania.
Druga projekcja to rodzaj etiudy, która
ma uświadomić widzom, że ślady
I Rzeczpospolitej codziennie mijamy
w Warszawie i okolicach. 

– Zależy nam na tym, żeby zwiedza-
jący, wychodząc z wystawy, zwrócił na
nie uwagę. Takim śladem jest np. ewan-
gelicki kościół św. Trójcy przy pl. Mała-
chowskiego, ale też nazwa Marymont
– mówi Monika Matwiejczuk.

Na ekranie pojawiają się też biogra-
my wielkich postaci polskiej kultury,
których rodziny przybyły tu w czasach
I Rzeczpospolitej. Są to m.in.: Samuel
Bogumił Linde, Joachim Lelewel, Ka-
rol Estreicher i Fryderyk Chopin. �
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galerii, jedno niebo
pospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)” to opowieść państwie, które przez prawie dwa i pół stulecia swego
w, Rusinów, Niemców, Żydów, Ormian, Tatarów, Włochów, Karaimów, a nawet Szkotów

„Sąd nad arianami”, plafon w dawnym pałacu biskupów krakowskich w Kielcach,
warsztat Tomasza Dolabelli, przed 1642 r., Muzeum Narodowe w Kielcach

bchodzie uroczystości dnia 3 Maia 1792 r. na pamiątkę nowey Rządowey ustawy na Seymie roku
st po hebrajsku, polsku, niemiecku i francusku. Biblioteka IBL PAN w Warszawie

Muzułmański kobierzec modlitewny, Turcja, koniec
XVIII w., depozyt Fundacji Teresy Sahakian 
w Zamku Królewskim w Warszawie
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Portret Władysława Denhoffa, malarz
nieznany ok. 1680 r., Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie

G
. K

U
M

O
R

O
W

IC
Z

Portet Bogusława Radziwiłła, nieznany malarz polski, ok. 1733 r. i portret Marii 
z Lupulów Radziwiłłowej, nieznany malarz polski, ok. 1733 r., Muzeum Narodowe 
w Warszawie
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Konstytucji 3 maja
towarzyszą druki 
z poparciem
wystosowane 
przez grekokatolików,
ewangelików i żydów



Misja
Muzeum Historii Polski będzie
przedstawiać najważniejsze wątki
polskiej historii ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki wolności
– dziejów parlamentaryzmu, insty-
tucji i ruchów obywatelskich, walki
o wolność i niepodległość. Pokaże
m.in. niezwykły fenomen republiki
szlacheckiej, powstania narodowe,
dzieje „Solidarności” i odbudowę
niepodległej Rzeczypospolitej. 

Muzeum ma popularyzować
i promować historię Polski, odwołu-
jąc się do najnowszych badań, po-
dejmując nie tylko chwalebne, ale
też trudne tematy naszych dziejów.

Ekspozycja stała
Stała ekspozycja Muzeum prezen-
tować będzie najważniejsze wątki hi-
storii politycznej, społecznej, kultu-
ry i obyczajów. Wśród najbardziej
atrakcyjnych elementów będzie wir-
tualna rekonstrukcja pola elekcyj-
nego, ukazująca wspaniały koloryt
wielkiego zgromadzenia szlachec-
kiego przełomu XVI i XVII w., zara-
zem uzmysławiając dawność trady-
cji obywatelskich i republikańskich
Rzeczypospolitej.

Prezentacja będzie miała cha-
rakter narracyjny, przy wykorzysta-
niu najnowocześniejszych instalacji
audiowizualnych i multimedialnych.
Zastosowana technika ma ułatwić
zwiedzającym doświadczanie at-
mosfery dawnych epok, a jednocze-
śnie pomoże zgromadzić bogate za-
soby wiedzy o historii i kulturze pol-
skiej. Muzeum gromadzi również au-
tentyczne obiekty oraz dokumenta-
cję cyfrową. Do cennych przedmio-
tów już pozyskanych należą królew-
skie autografy, starodruki, pamiątki,
kolekcje fotograficzne i filmowe. Mu-
zeum będzie również eksponowało
depozyty z innych polskich kolekcji.

Projektant wystawy, zespół
WWAA/Platige Image, został wyło-
niony w konkursie w 2011 r. 

Siedziba 
Siedziba Muzeum Historii Polski ma
powstać w Warszawie blisko Zamku
Ujazdowskiego (nad Trasą Łazien-
kowską). Obiekt ma mieć powierzch-
nię ok. 20 tys. m kw. i stać się jedną
z najnowocześniejszych tego typu pla-
cówek w Polsce. Projektantem jest
pracownia Paczowski et Fritsch Ar-

chitectes z Luksemburga. Projekt zo-
stał wyłoniony w 2009 r. w Między-
narodowym Konkursie Architekto-
nicznym. Wśród sędziów znalazło się
grono najwybitniejszych współcze-
snych architektów, w tym Rafael Mo-
neo (Pritzker 1996) i Eduardo Souto
de Moura (Pritzker 2011). 

Stowarzyszenie
Przy Muzeum działa Stowarzyszenie
Przyjaciół Muzeum Historii Polski.
Wśród członków są m.in.: prof. An-
toni Dudek, prof. Zdzisław Najder,
prof. Andrzej Nowak, prof. Adam Da-
niel Rotfeld, prof. Henryk Samsono-
wicz, dr Kazimierz Wóycicki i Jan
Wróbel. �

Muzeum Historii Polski, 
ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa,
tel. 22 211 90 02, 
info: www.muzhp.pl, www.dzieje.pl,
www.jankarski.org, www.ofertaedu.pl, 
www.rodziny.muzhp.pl
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KIEDY I GDZIE
„Pod wspólnym niebem. Rzeczpospo-
lita wielu narodów, wyznań, kultur 
(XVI-XVIII w.)” 
Czynna jest od 3 maja do 31 lipca 2012 r.
w Zamku Królewskim w Warszawie, co-
dziennie w godz. 11-18, czwartki w godz.
11-20. 3 maja wystawa czynna w godz.
14-20. W tym dniu – bezpłatne bilety ewi-
dencyjne. Ostatnie wejście na godzinę
przed zamknięciem.
Autorzy scenariusza: prof. Igor Kąko-
lewski, Monika Matwiejczuk.
Komisariat wystawy: Monika Matwiej-
czuk, prof. Igor Kąkolewski, Anna Kosiń-
ska, Iwona Jesionowska, Łukasz Kubacki
Komisarz wystawy ze strony Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie: Przemysław
Deles
Autorzy aranżacji: Agnieszka Sowa-
Szenk, Tomasz Szenk
Organizator: Muzeum Historii Polski
Współorganizator: Zamek Królewski
w Warszawie

WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE 
ZAMEK KRÓLEWSKI

Lekcje dla szkół podstawowych „Mię-
dzy różnorodnością a wspólnotą”. Co-
dziennie od 14 maja, o godz. 11.30,
12.30, 13.30. Wstęp na podstawie bile-
tu ulgowego w cenie 8 zł. Grupy do 25
osób. Prowadzi Dział Edukacyjny MHP. Za-
pisy z tygodniowym wyprzedzeniem: tel.
22 211 90 47 lub oferta.edu@muzhp.pl.

Gra miejska „Spacer imć pana Rocha
do Króla Jegomości – w poszukiwaniu śla-
dów I Rzeczypospolitej”. 3 czerwca.

Czwartkowe wykłady publiczne
w godz. 17-19, połączone ze zwiedza-
niem wystawy. Wstęp na podstawie bi-
letu w cenie 5 zł:
10 maja – prof. Igor Kąkolewski – „Rzecz-
pospolita wielu narodów”;
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17 maja – prof. Jolanta Choińska-Mika
– „Ustrój i prawo dawnej Rzeczypospolitej”;
24 maja – prof. Janusz Tazbir – „Co roz-
kładało wspólnotę narodów? Konflikty we-
wnętrzne Rzeczypospolitej”;
31 maja – Marcin Skalski-Truskolaski
– „Tradycja herbowa Rzeczypospolitej – toż-
samość, narodowość, integracja” (to spo-
tkanie będzie wiosennym wieczorem przy
świecach z cyklu „Cztery pory roku na Zam-
ku”, godz. 18, wstęp 10 zł);
14 czerwca – prof. Janusz Tazbir – „Kupą
Mości Panowie... Elementy integracyjne
Rzeczypospolitej”;
12 lipca – prof. Michał Kopczyński – „O toż-
samości etnicznej w epoce państw przed-
narodowych”;
26 lipca – Maria Brodzka-Bestry – „Żuła-
wy, Wilamowice. Holendrzy w Polsce”.

Niedzielne spotkania wokół wystawy po-
łączone z jej zwiedzaniem. Godz. 13-15.
Wstęp na podstawie biletu w cenie 5 zł:
21 maja – Sławomir Kosim – „Buńczuk
w służbie Rzeczypospolitej. Tatarzy w daw-
nej Polsce”;
3 czerwca – Marek Kunicki-Goldfinger – „Eu-
ropa w oczach podróżników z Rzeczypo-
spolitej w XVI-XVII w.”;
17 czerwca – Ewa Mianowska – „Kontusz
aksamitny kitajką szkarłatną listwowany...
Skarby sarmackiej garderoby”;
1 lipca – Paweł Tyszka – „Wielokulturowość
Zamościa. Mecenat artystyczny pierwszych
ordynatów Zamościa”;
8 lipca – Maria Brodzka-Bestry – „O cer-
kwi baniach rozłożyście złotych. Architek-
tura cerkwi łemkowskich”.

PAŁAC STASZICA 
(Nowy Świat 72)

Debata „Przeszłość łączy czy dzieli? Toż-
samości narodowe aproces zbliżania państw”
23 maja, godz. 17. Moderator: Adam Mich-
nik, uczestnicy: Andrij Portnow, Aliaksandr
Smalianczuk, Alvydas Nikżentaitis, Robert
Traba, Kazimierz Wóycicki. Wstęp wolny.
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